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Nieuwsbrief 38     

18 juni 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…. We op dinsdag 30 juni een feestdag gaan organiseren voor alle kinderen?  
Wist u dat…. Vanmorgen de hele gang blank stond na de enorme regenbui van vannacht? 
 
ALGEMEEN  

 
Calamiteitendag 
Vanwege de schoolsluiting en daarmee lesuitval die plaats heeft gevonden zal de 
calamiteitendag van vrijdag 10 juli dit schooljaar benut worden als lesdag. De kinderen 
worden deze dag van 8.30 uur-12.15 uur op school verwacht. Hierna begint de 
zomervakantie. 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

Formatieplan 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u het formatieplan voor schooljaar 2020-2021 lezen. 
Hierin staan onze uitgangspunten van beleid, maar kunt u tevens de groepsverdeling en 
leerkrachten terug vinden.  

Lineke Wijman, directeur 

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
26-06  Rapporten mee 
29-06  Oudergesprekken 
30-06  Oudergesprekken 
30-06  Feestdag voor alle kinderen 
08-07  Musical groep (7-)8 
09-07  Doorschuifochtend 
10-07  Calamiteitendag: dit wordt een normale lesdag! 

 
  
Bijlagen  
Formatieplan (incl. groepsverdeling en leerkrachten) 2020-2021 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Even voorstellen 
Mijn naam is Jindra van den Berg en met ingang van 
het nieuwe schooljaar kom ik, in de rol van 
locatieleider, het team van basisschool aan ‘t Heike 

versterken. 
Uiteraard hoop ik eenieder het komende schooljaar te 
ontmoeten, maar graag stel ik me via deze weg alvast aan u 
voor. 
 
Samen met mijn twee dochters woon ik in Luyksgestel. In mijn vrije tijd geniet ik van het 
samenzijn met de kinderen, de gezelligheid van vrienden om me heen en geniet ik van de 
rustmomenten die de Yoga mij brengt.  

Ik ben inmiddels 12 jaar werkzaam bij Veldvest. Ik heb als groepsleerkracht in verschillende 
leerjaren ervaring opgedaan en daarna ben ik in de rol van regisseur gaan werken in de 
groepen 1 tot en met 5. Dit allemaal in Veldhoven Midden: basisschool Jan Ligthart, De 
Poolster en nu EigenWijs.  

Na deze 12 fijne en leerzame jaren kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging op een nieuwe 
school. 

Tot volgend schooljaar!  
 

UIT DE GROEPEN 

Groep 3-4 
CITO’s 
Afgelopen week hebben de kinderen weer hard gewerkt in de verschillende CITO boekjes. 
De CITO’s zijn dan ook allemaal afgerond.  
 
Corona tijd 
De kinderen hebben de afgelopen weken veel gewerkt rondom Corona. Zo hebben alle 
kinderen een verhaal geschreven. Daarna hebben alle 
kinderen een Corona monster getekend en ook nog 
geknutseld.  
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En als laatste hebben de 
kinderen mooie Corona 
monsters gekleid.  
Hopelijk dat dit monstertje 
maar snel mag verdwijnen. 
En even fijn buiten spelen op 
het kleuterplein hoort er 
natuurlijk ook bij.  
 

 

Groep 5-6 
Fluitsignaal Scoor een boek! 
Fluitsignaal, einde wedstrijd of terwijl 
afronding van een geweldig leuk, 
sportief en leerzaam project. Als 
afsluiting van het project ‘Scoor een boek!’ Stond er een gezamenlijke sportdag gepland met 
alle groepen die hebben deelgenomen. Deze kon helaas niet doorgaan, daarom is er vanuit 
de organisatie voor een alternatief gezorgd.  
Vorige week donderdagmiddag heeft groep 5-6 op het veld diverse spelletjes gespeeld 
waarbij lezen en sportiviteit met elkaar gecombineerd waren. De leerlingen speelden 
bijvoorbeeld woorden hinkelen, voetbalmemorie, letters mixen en voetbalestafette. Als 
echte afronding van het project was er voor alle kinderen een medaille en certificaat.   
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Groep 7-8 
Musical 
Heeft u nog oude spullen? Voor ons 
‘oude museum’ zoeken we nog 
aankleding.  
Heeft u nog iets op zolder staan?  
Het is fijn als we dat mogen lenen. 

Ook zoeken we nog; een 
kinderwagen met een dekentje, een 
(speelgoed) trompet, 
bloemenkettingen, een zakhorloge 
en bretels. 

         

 

 

 

 

 


